
Teme in povezave – oktober 2014

V tej izdaji: Predstavitve novih komisarjev, razprava o temeljnih pravicah na
Madžarskem, projekt „Kmetija za tisoč krav“ v Franciji, Turčija in položaj Kurdov v
Kobaneju, odnosi EU z Rusijo in Ukrajino ter prehod na zimski čas.

Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP) je ta mesec prejel neobičajno veliko
vprašanj s številnih področij. Državljani so še naprej v skrbeh zaradi mednarodnih
konfliktov ter imajo pomisleke v zvezi s politiko EU do različnih tretjih držav, kot so
Ukrajina, Rusija in Turčija. V sporočilu o notranjih zadevah so podrobno opisane
predstavitve kandidatov za komisarje in razprava Parlamenta o človekovih pravicah
na Madžarskem. Druga vprašanja so se nanašala na projekt „Kmetija za tisoč krav“ v
Franciji in na prestavljanje ure ob prehodu s poletnega na zimski čas.

Spodnje teme so bile izbrane na podlagi vprašanj in opažanj, ki so jih državljani
naslovili na Evropski parlament.

Predstavitve novih komisarjev
Državljani so se obrnili na Evropski parlament, da bi odločno izrazili svoje mnenje o
imenovanju nekaterih kandidatov za komisarje. Nekateri so protestirali nad
primernostjo posameznih kandidatov. Drugi so izrazili svojo podporo posameznim
kandidatom in so Parlament pozvali, naj odobri predlagano Evropsko komisijo.

Informacije o tem boste našli na naslednjih povezavah:
#EPHearings2014: Spoznajte kandidate za komisarje! (24. september 2014)
Kandidati za komisarje in njihova delovna področja
Posebno spletno mesto na temo #EPHearings2014
Evropska komisija – Junckerjevi komisiji naproti

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.

Razprava o temeljnih pravicah na Madžarskem
Ob parlamentarni razpravi o razmerah na področju demokracije, pravne države in
temeljnih pravic na Madžarskem so nekateri državljani Madžarske izrazili svoje
mnenje o pobudi Parlamenta ter pozvali k enaki obravnavi vseh držav članic EU.

Informacije o tem boste našli na naslednjih povezavah:
Poslanci EP: „Vrednote EU je treba spoštovati na Madžarskem in v vseh drugih
državah članicah.“ (21.10.2014)
Razprava o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah na Madžarskem
(21.10.2014)
Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na področju temeljnih pravic: standardi
in praksa na Madžarskem (3.07.2014)

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.

Projekt „Kmetija za tisoč krav“ v Franciji



Državljani so na Parlament naslovili odprto pismo, v katerem protestirajo proti
projektu „Kmetija za tisoč krav“ v Franciji in izgradnji kravje farme. Glavni
pomisleki piscev odprtega pisma so, ali je projekt dejansko združljiv z varstvom
okolja in ali so upoštevani standardi za dobrobit živali.

Informacije o tem boste našli na naslednjih povezavah:
Parlamentarna vprašanja o projektu „Kmetija za tisoč krav“ v Franciji (28.11.2013)
Odgovori, ki jih je v imenu Komisije dal Tonio Borg (24.1.2014)

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.

Turčija in položaj Kurdov v Kobaneju
V komentarjih v zvezi z boji, ki potekajo v mestu Kobane v Siriji, so državljani
izrazili zaskrbljenost nad položajem Kurdov in se pritožili zaradi stališča Turčije, ki
ne podpira Kurdov v njihovem boju proti Islamski državi (ISIS).

Kobane: Poslanci Evropskega parlamenta pozivajo Turčijo, naj stori več za obrambo
pred ISIS (22.10.2014)
Srečanje med Schulzem in kurdskimi protestniki v Evropskem parlamentu
(07.10.2014)
Razmere v Iraku in Siriji ter ofenziva Islamske države, vključno s preganjanem
manjšin (18.09.2014)
Evropska služba za zunanje delovanje: Odnosi EU s Sirijo in Turčijo

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.

Odnosi EU z Rusijo in Ukrajino
Državljani še naprej komentirajo vlogo EU v sporu med Rusijo in Ukrajino. Nekateri
med njimi so EU pozivali, naj v svojem odnosu z Rusijo ne popušča, drugi pa so
kritizirali EU in branili dejanja Rusije.

Informacije o tem boste našli na naslednjih povezavah:
Poslanci EP pozivajo Ukrajino, naj hitro sestavi vlado in začne z reformami
(28.10.2014)
Poslanci podaljšali brezcarinski dostop na trg EU za ukrajinsko blago (23.10.2014)
Poslanci pozdravljajo znamenja upanja v Ukrajini in pozivajo EU, naj ne popušča
Rusiji (18.9.2014)
Odgovor EP: Odziv EU na vlogo Rusije v vzhodni Ukrajini (8.8.2014)
Evropska služba za zunanje delovanje: Odnosi EU z Rusijo in Ukrajino

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.

S poletnega na zimski čas
Državljani se redno obračajo na Parlament v zvezi s prestavljanjem ure s poletnega na
zimski čas. Nekateri so z ureditvijo zadovoljni, drugi pa Parlament pozivajo , naj
prestavljanje ure odpravi.



Informacije o tem boste našli na naslednjih povezavah:
Odgovor EP: S poletnega na zimski čas (24.10.2014)
Peticija 0859/2013 o podaljšanju poletnega časa (28.2.2014)
Peticija 1477/2012 o ureditvi poletnega časa (30.10.2013)
Direktiva 2000/84/ES o ureditvi poletnega časa (19.1.2001)
Podrobna analiza Evropske komisije o vplivih poletnega časa (23.11.2007)

Imate o tej ali drugi temi, povezani z Evropskim parlamentom, še kakšno vprašanje?
Prosimo, uporabite naš spletni obrazec. Vi sprašujete, mi odgovarjamo.


